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Chela-Mag B6 Cardio, 30 tabletek
 

cena: 19,70 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Chela-Mag B6 Cardio zawiera sk?adniki wspomagaj?ce prac? serca i uk?adu kr??enia.
Preparat zawiera wysoko przyswajalny chelat magnezu Albion® , g?óg  oraz witaminy B1, B6, B12 i kwas
foliowy.

Rola magnezu w organizmie:
- sprzyja w?a?ciwej pracy mi??ni, uk?adu nerwowego oraz redukcji uczucia zm?czenia i znu?enia.
- uczestniczy w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych,
- uczestniczy w utrzymaniu zdrowych ko?ci i z?bów;
- bierze udzia? w utrzymaniu równowagi elektrolitowej;
- zaanga?owany jest w prawid?owy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawid?owej syntezie bia?ek.

Wskazania
Stosuje si? w celu wspierania prawid?owej pracy serca i uk?adu kr??enia oraz w stanach przem?czenia,
znacznego nara?enia na stres, zwi?kszonego obci??enia fizycznego i/ lub umys?owego.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 tabletka raz dziennie po posi?ku lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®); celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana – substancje wype?niaj?ce; tlenek magnezu, stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu – substancje przeciwzbrylaj?ce; ekstrakt z owocu g?ogu (Crataegus monogyna), skrobia
ziemniaczana; alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk – substancje glazuruj?ce; dwutlenek tytanu –
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barwnik; cyjanokobalamina - wit. B12, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek tiaminy – wit. B1,
kwas pteroilomonoglutaminowy – folian.

Informacja ?ywieniowa 1 tabletka
Magnez 100 mg (27%*)
Ekstrakt g?ogu 30 mg
Witamina B1 1,1 mg (100%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)
Witamina B12 2,5 µg (100%*)
Kwas foliowy 200 µg (100%*)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Chela-Mag B6 Cardio w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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